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Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Als nieuwe leden zijn ingeschreven de hee.ren:
O. A. E. Baron van Ver s c h u e r, Molendal, Mook
Middelaar en
H. J, ter, K u i I e A.C.G.zn., Parkweg 17, Enschede.

VOORJAARSVERGADERING EN EXCURSIE 1936.
Voor de voorjaarsvergadering en excursie is. rekening
houdend met den meer dan eens uitgesproken wensch van '
de algemeene vergadering, het volgende plan ontworpen:
Donderdag II Juni, 's avonds om half acht, algemeene
vergadering in B r e d a ; '
Vrijdag 12 Juni, 's morgens tijdig per autobus naar Tervueren, alwaar dien dag het arboretum zal worden bezocht.
Zaterdag 13 Juni, 's morgens bezoek aan het Forêt de
Soignes, waarna in den namiddag naar Breda wordt teruggereden, zoodat de deelnemers er op kunnen rekenen omstreeks 5 uur in Breda terug te zijn. ,
De excursie naar Tervueren heeft nog een bijzondere beteekenis in verband met het voorloopige programma voor
den wetenschappelijken boschbouwcursus op 9 en 10 October
1936· De bedoeling is nl. volgens de voorloopige mededeeling van de commissie dat de volgende voordrachten worden gehouden:
D;r. C. A. Sc hen c k, Darmstadt· De bosschen in het
Westen van Noord-Amerika, in het bijzonder de houtsoorten
dezer bosschen, die voor den boschbouw in Noord-WestEuropa van beteekenis zijn of kunnen worden. ", J/,H' " I
Prof. A. teW e c h é I, Wageningen. De technische eigenschappen van exotische houtsoorten die voor den Nederlandschen boschbouw van belang zijn of kunnen worden.
Ir. W. H, 0 i e man t. Hannover. De beteekenis van de
plantensociologie voor den boschbouw, speciaal met het oog
op de exotische houtsoorten.
.
Ten einde te kunnen beoordeelen, of er voor de excursie
voldoende deelname bestaat, verzoekt ondergeteekende den
leden, die voornemens zijn mee te gaan, zich voorloopig bij.
hem op te geven vóór 10 April e.k. Indien de deelname te .
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gering blijkt te zijn. zal een ander plan inoeten worden 'ontworpen. Leden, die de excursie met eigen auto wenschen

te maken. worden verzocht dit mede te deelen. met vermelding van het aantal plaatsen. dat zij eventueel voor andere
leden ter beschikking hebben.

oé

Secretaris,

F. W. MALSCH.

I1e INTERNATIONALE BOSCHBOUWCONGRES
TE BOEDAPEST.
Vah het Centrale Comité voor de Organisatie van het
2e Internationale Boschbouwcongres is een programma ont-

vangen, waaruit blijkt dat dit congres van 10 tot 14 September 1936 te Boedapest zal worden gehouden. Het ge Congres van de .. Union des instituts de récherches forestières"
zal, blijkens een voorloopige mededeeling, eenige dagen vóór
dit congres worden gehouden en op 8 September eindigen.
Het doel van het congres is de houtproductie en het houtverbruik door internationaal overleg met elkaar in verband
te brengen. Om dit doel te bereiken zullen besproken wor'den, de vraagstukken met betrekking tot de productie, de
handel en de bewerking van het hout, voorzoover het boschbedrijf en het houtverbruik belang bij deze vraagstukken
heeft.
De leiding van het congres berust bij het Centrale Comité
voor de Organisatie, Kossuth Lajostér 11, Boedapest V.
De leden van dit Comité vormen. tezamen met de vertegenwoordigers van ae Propaganda-comité's en die van de
boschbouw-organisaties der verschillende landen, een hoofdbestuur.

Het congres kent als gewone leden:
Ie. de ambtelijke vertegenwoordigers der Regeeringen:
2e. de vertegenwoordigers van organisaties die met

den

boschbouw verband houden en
3e. een ieder, die zich bij de Propaganda-comité's' der
onderscheiden landen aanmeldt.
De ,gewone leden betalen als bijdrage 50 Pengö (ongeveer
f 1350) per persoon, waarvoor een legitimatiekaart wordt
verstrekt, alsmede de publicaties die door of vanwege het
congres worden uitgegeven. Zij hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, inleidingen te houden en aan de
beraadslagingen deel te nemen.
Het congres zal de volgende secties omvatten:
1. Boschstatistiek, boschhuishoudkunde en wetgeving:
2. Boschinrichting, 'onderwijs en ,onderzoek:
3. Handel in hout en andere boschproducten :
4: Boschexploitatie en industrie:
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m~chanische technologie van het hout;
6. Boschbouw en kweekerijbedrij I ;
7. Beteugeling van wateralvoer en bescherming van den
grond en den opstand;
8. Bedrijven,' die met het boschbedrijl verband houden,
natuurbescherming en toerisme;
9. Boschbedrijl in de tropen.

5. Chemische- en

Zooals reeds in de Augustus-allevering 1935 van dit tijdschrilt is medegedeeld, is in overleg met het Staatsboschbeheer en de N ederlandsche Heidemaatschappij overeengekomen in Nederland geen Propaganda-Comité in te stellen,
aangezien de samenwerking, tusschen de belangstellenden
in den boschbouw in ons land, voldoende verzekerd werd
geacht. De taak van dit comité kan inmiddels worden overgenomen door de Commissie, die door den ,Minister van

Landbouw en Visscherij 'is ingesteld om Nederland, zoowel
op het IIe Internationale Boschbouwcongres, als op het

.
~

congres van de .. Union international des instituts de récher...

ches lorestières" te vertegenwoordigen. Deze Commissie
bestaa,t uit de heeren:
E. D. van Dis s e I, Directeur van het Staatsboschbeheer te Utrecht, Voorzitter;
Ir. ). P. van Lonkhuyzen, Directeur van de Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem;
Mr. P. G. van Tienhoven, Voorzitter van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
te Amsterdam;
Dr. ) a c. p. Th ij s s e, Secretaris van de Vereeniging
tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland te Amsterdam;

W. H. de Be a u lor t te Maarn.
Zij die aan het congres zouden willen deelnemen kunnen'
zich dus wenden tot den Voorzitter van deze Commissie
en daar tevens een uitgewerkt programma van het congres

verkrijgen, '
,
Ten einde te voorkomen dat prae . . adviezen voor dit con ..
gres door onderscheiden leden over dezelfde onderwerpen
worden voorbereid. verdient het aanbeveling hierover tevoren met genoemde Commissie te overleggen;

Ten aanzien van de prae-adviezen zij nog opgemerkt dat
deze in elke taal kunnen worden ingediend, dpch dat zij
moeten worden besloten met een resumé in het Fransch ol
Hongaarsch, zijnde de ollicieele talen van het congres: Dit
résumé moet in dubbel. in machineschrilt gesteld, worden
ingeleverd. De gedrukte text van één prae-advies mag niet
grooter zijn dan 16 bladzijden; zij 'moeten vóór het einde
van Mei 1936 door de Propaganda~comité's (voor Nederland dus door bovengenoemde Commissie) aan het Cen-
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trale Comité voor de Organisatie worden ingezonden. Praeadviezen van hen, die niet op het Congres aanwezig zijn
worden wel in de stukken opgenomen, doch kunnen noch
door anderen worden voorgedragen, noch een punt van

bespreking of voor besluiten vormen. Het Centrale Comité
zal trachten er voor te zorgen dat de tekst van de voór-

naamste prae-adviezen tenminste 8 dagen vóór het begin
van het congres aan de deelnemers wordt gezonden.
Het bestuur van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging
heeft den heer van 0 i s s e I bereid gevonden onze vereeniging op dit congres te vertegenwoordigen. Intusschen
spreken wij de hoop uit, dat nog meer leden van onze ver. .

eeniging dan zij, die zitting hebben in de regeeringscommissie
het congres zullen bezoeken en dat dit er toe moge bijdragen
de vraagstukken, waarmede de boschbouw in het buitenland
en niet het minst in ons eigen land te kampen heeft, nader

tot een oplossing te brengen.
De Secretaris,

F. W. MALSCH.

AANVULLING.
De heer Le 0 nar d A. S p rin g e r deelt ons mede,
dat zijn artikel op bldz, 81-84 van dezen jaargang nog
de volgende aanvulling behoeft:
Het landgoed. "Ooster-Eng" . werd ook uitgç,breid ten
zuiden van den weg Bennekom-Keijenberg, in de richting
naar het hotel "Nol in 't bosch". "Ooster-Eng" met "Overbosch" tezamen omvat thans ongeveer 200 ha.
Red.

PERSONALIA.

,

Benoemd tot Directeur van de Nederlandsche Heide
Maatschappij T. van M a a n e n, tot adjunct-Directeur
van genoemde maatschappij G, J- B o.r n en G. Hou tzag ers.

